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اصابة صياد
الخليل يعود للمواطن جبريل محمود العدرة. كما هدمت قوات 
االحتالل أمس، خيمة ســكنية في قرية سوســيا جنوب شــرق 

يطا للمرة الثالثة.
وأقدم مســتوطنون من عصابات «تدفيــع الثمن» فجر أمس، 
على قطع أكثر من 150 شــجرة زيتون في قرية برقة شــرق 
رام اهللا. وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من 
بؤرة «عتســاف» االســتيطانية، المقامة علــى أراضي القرية، 
هاجموا حقول الزيتون، وشرعوا بتقطيع األشجار بحماية جيش 

االحتالل االسرائيلي.
واعتقلت قوات االحتالل اإلســرائيلي، أمس شابا من بلدة كفر 

ثلث جنوب قلقيلية، وآخر من بلدة تقوع شرق بيت لحم.

يوم العمال
 يمكــن أن يخبره الجندي أو المســؤول اإلســرائيلي بأن هناك 
مشــكلة فــي تصريحــه وعليه مراجعة ما تســمى بـــ»اإلدارة 
المدنية» ليعود أدراجه ويمضي أياما في محاولة لفهم المشكلة.
شــاب في أواخر العشرينيات من العمر، فضل عدم ذكر اسمه، 
قال: حتى في عيد العمال نضطر الى التوجه للعمل عبر حاجز 
قلنديا، عكس العمال اإلسرائيليين الذين لديهم عطل رسمية، 
عدا عن اإلجازات التي يتم منحهم إياهم، مؤكدا أن أجور العمال 
اإلسرائيليين تزيد عن أجور العمال الفلسطينيين ما يقارب 30 

شيقال على كل ساعة في اليوم الواحد.
حالــة من الهلع الحقيقي تنتاب العمال في مرحلة التدافع أثناء 
إجبارهــم على المرور عبــر ممرات ضيقة ال تتســع أعدادهم 
الهائلة على المعابر، أســالك شــائكة على جانبي الممر بطول 
عــدة أمتار وجــدران اســمنتية تنتهي بما يطلــق عليه العمال 
«المعاطــة»، وهي جهاز لف دائــري يجبر العامل على اجتيازه 

بعد التدقيق األولي في أوراقه.
وفي حالة اجتياز الفحص األولي يأتي فحص من خالل البصمة 
باليد والعين، ثم التفتيش الجسدي باستخدام آلة خاصة تشعر 
العامل وكأنه في قفص االتهام. وتطرق الشــاب إلى معاناته 
والعمــال اآلخريــن على حواجــز االحتالل وبواباتــه؛ حيث قلة 

التقدير واالحترام والتفتيش المهين.
هذه المأســاة اليومية تجعل قضيــة العمال بحاجة إلى متابعة 
فورية ومن جهات حقوقية وإنســانية دولية للتخفيف من هذه 
اإلجراءات التي ال يمكن وصفها بأقل من التعسفية والقاهرة.

العامل محظوظ إذا جاز التعبير هو من يجتاز هذا االمتحان في 
الوقت المحدد قبل أن يتركه المشــغل اإلسرائيلي في الجانب 

اآلخر من المعبر بحجة أنه تأخر عن الوصول.
العاملة أسماء التي اكتفت بالتعريف عن نفسها بذلك، وتعمل 
في مصنع بالقدس، قالت: الحقوق التي نحصل عليها أقل بكثير 
من التي تعطى للعمال اإلســرائيليين، ســواء من ناحية األجر 
أو االجازات، مشــيرة إلى أن العمال الفلسطينيين في المصانع 
اإلسرائيلية أكثر من النصف وذلك رغم االضطهاد والكره الذي 
يتعرضون له، ولكن يتحملون كل ذلك ويضحون بأنفسهم من 

أجل قوت أطفالهم.
إلى ذلك هناك آالف العمال الذين يدخلون للعمل دون تصاريح، 
ومعاناتهــم مضاعفــة.. فهم مضطرون للتعايــش مع الرعب 
والخوف طوال الوقت.. رحلة دخولهم للعمل شاقة جدا ومحفوفة 
بالمخاطر، فيمكن أن يطلق االحتالل النار عليهم فور محاولتهم 
القفــز عن جدار الضم والتوســع العنصــري، ويمكن أن يلقي 
القبض عليهم ويتعرضون للضرب المبرح والسجن ويدفعون 
غرامات مالية باهظة، وفي أحسن األحوال يوقّعون (مكرهين) 
على تعهدات بعدم الدخول إلسرائيل تحت طائلة السجن لفترة 

طويلة ودفع غرامات مالية باهظة.
وال يعنــي تجاوزهم كل هــذه الصعوبــات ووصولهم ألماكن 
عملهم أنهم في مأمن، فيمكن أن تداهم الشرطة اإلسرائيلية 

أماكن عملهم بأي لحظة وتعتقلهم.
هم مجبرون على النوم ألشهر في أماكن عملهم غير المؤهلة 
للســكن، أو بين األشــجار أو أســفل ســاللم درج البنايات غير 
المأهولة.. يفترشون األرض ويلتحفون السماء بحثا عن قوت 
أطفالهــم هروبــا من بطــش المحتل، وغالبــا ال ينجحون في 

تجنب ذلك.
وفــي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بــ»عيد العمال» يتعرض 
العمال الفلسطينيون لشتى أشكال البطش والتنكيل.. وتهضم 
حقوقهم.. ويسكنهم الخوف طوال الوقت.. ويتعرضون لتمييز 
عنصــري حتــى في أجورهــم؛ فالعامل اإلســرائيلي يتقاضى 
أضعاف أجرة نظيره الفلسطيني، ويحصل على كامل حقوقه.

عرفات عمرو من جمعية عنوان العامل، قال: إن أخطر ما يواجهه 
العمال الفلســطينيون (250 عامال ســواء يعملون بتصاريح أو 

من دون تصاريح) هو ربطهم مباشــرة بالمشغل اإلسرائيلي، 
وهــذا أمر مخالف للقانون ويجب فك هذا االرتباط، وأوضح أن 
المشغل اإلسرائيلي يستغل هذا الربط فهو المخول بالتصريح 
عــن األمور الماليــة للعامل الفلســطيني، والعامل مكره على 
الموافقة كي يبقى في عمله، مبينا أن العمال من دون تصاريح 

يتعرضون لظلم مضاعف.
وبيــن عمــرو أن هنــاك تمييــزا واضحــا باألجور بيــن العمال 
الفلسطينيين داخل إسرائيل وغيرهم من العمال سواء صينين 
أو تايلنديين أو غيرهم، وقال: «إسرائيل تتفنن بسرقة أموالنا».

وأوضــح أن جمعيــة عنــوان العامــل توجهت للمحكمــة العليا 
االســرائيلية التــي بدورها وعــدت بفك االرتبــاط بين العامل 
الفلسطيني والمشغل االسرائيلي في شهر أيار الجاري، وبالتالي 
مساواة العامل الفلسطيني بالعامل االسرائيلي بكل الجوانب.

وحول إصابات العمل للعمال الفلســطينيين في اسرائيل، قال 
عمرو: في العام 2018 توفي 38 عامال، %70 منهم يعملون في 
ورش البناء، و%80 منهم فلسطينيون سواء من األرض المحتلة 
عــام 67 أو من أراضي 48، ولكن مــا يحصل في ورش العمل 
من قتل لعمال فلسطينيين كارثة كبيرة، وحكومة االحتالل ال 
تحمل صاحب العمل أي مسؤولية، فإسرائيل ال تطبق المعايير 
األوروبية للسالمة والصحة على العمال الفلسطينيين، وال يوجد 

رقابة على هذه المنشآت.
أما بخصوص معاناة العمال على الحواجز، فأوضح: يخرج العامل 
من بيته من الساعة 3 فجرا، وهذا إجرام، وهناك عمال تعرضوا 
إلصابات على المعابر وهنــاك عمال وافتهم المنية، مؤكدا أن 

ذلك غير قانوني وال إنساني
وأشــار إلــى أنه حتــى نهاية عــام 2018 اســرائيل وفرت 300 
مليون شيقل خالل 10 ســنوات من اإلجازات المرضية للعمال 
الفلســطينيين، وطالبنــا بتحويلها لوزارة العمــل وادعوا انهم 
حولوها لتطوير المعابر، هذه المعابر التي تزداد سوءا كل يوم 

وتبدأ معاناة العمال منها!!!.
وفيما يتعلق باالجازات السنوية للعمال، قال عمرو: كانت تدفع 
من المشــغل، ولكن ابتداء من 2018 قطعت إسرائيل تحويلها 
والمشــغل يرفض دفعها، وكذلك إجــازات النقاهة واألعياد ال 
يأخذها العامل الفلسطيني، والتوفيرات واالتعاب التي يحصل 
عليهــا العامل وهــي %20 من راتبــه، كان مــن المفترض أن 
تجمعها إســرائيل من أجل تقاعد العامل، ولكن إسرائيل سنت 
قانونا «انها ال تجمع هذه األموال من أجل التقاعد وإنما من أجل 
التوفيرات» وهذا مناهض لجوهر عالقة العمل، اضافة الى أنه 
ال توجد رقابة على هذه األموال، وأين تذهب أرباح االســتثمار 
فيها، فهل هي تســتثمر في المســتوطنات أو لالســتيطان؟ أم 
تذهب لقتل الفلسطينيين؟، هذه التساؤالت ال تجيب اسرائيل 

عنها، فإسرائيل تستبيح العمال وأموالهم وحقوقهم!!.
ونبه عمرو من أن هناك مليار ونصف المليار شيقل تسرق من 
عمالنا لسماسرة التصاريح، 50 ألف تصريح عمل سنويا، وهم 

سماسرة إسرائيليون.

مهرجان مركزي
 وزيــر العمل نصري أبــو جيش إن الوزارة وضعت تعديل الحد 

األدنى لألجور على سلم أولياتها خالل المرحلة المقبلة.

وأضــاف أن أوضــاع العمــال ستشــهد تغيرا ملموســا في عهد 
الحكومة الجديــدة، مؤكدا أن كافة القضايا التي تمس العمال 

وضعت على طاولة النقاش والحوار.

رئيس الوزراء الماليزي
وتطرق أيضا إلى الحديث عما تشهده المنطقة العربية من عدم 
اســتقرار، وقال إنه بعد «غزو العراق (2003) عاشت المنطقة 
حالة من عدم االستقرار بعد دخول الواليات المتحدة إليها، وهذه 
الحالة تعيشــها اآلن الدول العربية، اليمن وسوريا وفلسطين، 

وتحولت إلى مأساة يعاني منها العالم كله».
وكان لمهاتير موقف واضح من قرار أميركا بنقل سفارتها إلى 
القدس المحتلة، وأكد أن وضع القدس ينبغي أن يبقى كما هو 

عليه، وأال تكون عاصمة إلسرائيل.
وسبق أن وصف مهاتير إسرائيل بـ «دولة لصوص»، وهاجمها 
بسبب سياسة االستيطان في األراضي الفلسطينية، وقال إنه 
«ال يمكنك االستيالء على أراضي اآلخرين، وإقامة دولة عليها، 

وكأنك تعيش بدولة لصوص».

وزيرة الصحة
وأضافــت «تعرضت الحاجه األولى ألزمة في الجهاز التنفســي 
وظهور مياه علــى الرئة، بينما تعرضت األخرى لجلطة قلبية، 
حيث ستقوم الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي بإجراء 

عملية قسطرة عاجلة لها وتدخل بالشبكات إن لزم األمر».
وشــددت وزيرة الصحة على العالقــات التاريخية واألخوية مع 

األشقاء في جمهورية مصر العربية.

تتمـــــات

سؤال عالماشي - تتمة

 ازالــة النصب التذكارية للجنــود المجهولين، ومثلها التي 
تجسد البطوالت في مقاومة الغزاة. 

أي عقل انساني هذا الذي سيكون بمقدوره تفهم مبررات 
دولــة اســتعمارية تطلــب من ســلطات الدولــة  المحتلَة 
المستعمرة إزالة قوائم أسماء الجنود والمواطنين الذين 
ارتقوا دفاعا عن وطنهم او تحويلها الى قوائم المؤسسات 
االجتماعية التي تعنى بالمساكين والمحتاجين؟!. وأنها ان 
لم تفعل فانها ســتلجأ لعقوبــات وحصار واجراءات تضيق 

الخناق على مواطني (الدولة الضحية). 
إن المدنيــة والتحضــر واالنتصــار لقيم الحريــة والعدالة 
واالنسانية والقوانين والمواثيق الكافلة والضامنة لحقوق 
االنسان تعني مواجهة سياسة الدولة التي قامت باالحتالل 
االســتعمار أو التــي مــا زالــت القــوة القائمــة باالحتالل، 
واالصطفاف بموقف عملي واضح وصريح يمنع ابتزاز الدولة 
الضحية ماليا وأمنيا، وإال فان العالم سيشهد انهيار منظومة 
الشــرعية الدولية وعــودة صورة الصراع بيــن المخلوقات 

الضعيفة والقوية في الطبيعة.
*الحلفا: نبات طبيعي ينمو في التربة القلوية ويســتعمل 

في صناعة الورق.

«القدس المفتوحة» تحتفل بتكريم الطلبة المتفوقين في طولكرم وجنين ودورا ويطا 
محافظات- الحياة الجديدة- احتفلت جامعة القدس 
المفتوحــة بتكريم طلبتها المتفوقين في فروعها 
بطولكــرم وجنيــن ودورا ويطا وذلــك تحت رعاية 

رئيس الجامعة د. يونس عمرو.
فقد نظمت الجامعة حفالً تكريمياً للطلبة المتفوقين 
في فرع طولكرم، بحضور د. ســالمة ســالم مدير 
الفرع، وسامي كنعان رئيس قسم شؤون الطلبة، 

والطلبة المتفوقين.
وافتتح الحفل د. ســالمة ســالم، مرحباً بالحضور، 
ناقالً تحيات رئيس الجامعة. وأكد أن رئاسة الجامعة 

خطت خطوات كبيرة في مجال اإلبداع والتميز.
ونظم فــرع جامعة القدس المفتوحــة في جنين، 
حفــل تكريم للطلبــة المتفوقيــن، وتخريج طلبة 
الدبلومات المهنية، وذلك في قاعة المركز الشبابي 
الكــوري، برعاية مــن هيئة األعمــال الخيرية في 

فلسطين. 
حضر االحتفال مدير فرع جنين د. عماد نزال، ونائب 
محافــظ محافظة جنين كمال أبــو الرب، وفضيلة 
الشيخ محمد اسعيد مفتي قوات األمن الفلسطينية 
ورئيس جمعية أصدقاء الجامعة، والمفوض العام 
لهيئــة األعمــال الخيرية فــي فلســطين إبراهيم 
الراشــد، ومدير جهاز األمن الوقائــي العميد مهند 
أبو علي، وممثل عن مديرية شــرطة جنين العقيد 
حســني قاللــوة، وممثل عــن التوجية السياســي 
والوطني الرائد ثمين الســعدي، وممثل عن مدير 
جهــاز المخابرات العامــة في جنيــن العقيد منذر، 
وممثلــون عــن الدوائــر المدنيــة فــي المحافظة، 

وأعضاء الهيئة التدريســية فــي الجامعة، وأهالي 
الطلبــة المتفوقيــن، وأهالي خريجــي الدبلومات 

المهنية.
وقال د. نــزال: «احتفالنا اليوم بتكريم المتفوقين 
لهــو خير دليــل على أن جامعة القــدس المفتوحة 
ستبقى منارة علم يهتدي بنورها الطالب، وستبقى 
الحريصة على تلمس احتياجات طلبتها، وتأتي هذه 
المناسبة كخير دليل على اهتمام الجامعة بطلبتها 

وأبنائها».
ونقــل أبــو الــرب تحيــات الرئيس محمــود عباس 
وتحيات المحافظ اللواء أكرم الرجوب، مهنئاً الطلبة 
المتفوقيــن وذويهم على تفوقهم في دراســتهم 

الجامعية. 
من جهته، هنأ الراشد، الطلبة وذويهم على تفوقهم 
ونجاحهم في حياتهم الجامعية، متمنياً لهم النجاح 
والتفــوق فــي حياتهم العملية، كما قــدم للطالبة 
هديل ســميح أبو بكــر (األولى على في فرع جنين 
بمعــدل 97.4) جائــزة هــي رحلة عمــرة مدفوعة 

التكاليف بشكل كامل لها وألحد أقاربها (محرم).
وفــي كلمة المتفوقين التي ألقتها الطالبة خديجة 
كميــل، نيابةً عن زمالئها، تقول: «ال شــيء يعدل 
فرحــة النجاح وال أجمل وال أروع من النجاح المزين 
بالتفوق والتميز، ونهدي تميزنا وتفوقنا إلى من هم 
أكرم منا جميعاً.. إلى شهدائنا األبرار الذين عطروا 
تراب الوطن الغالي بدمائهم الطاهرة، وإلى األسرى 
البواسل في سجون االحتالل الذين سطروا بثباتهم 

وتضحياتهم سطور العز واإلباء».

وتخلل الحفل فقرات فنية قدمتها فرقة «األضواء» 
للمواهب الشابة، وقدمت جامعة القدس المفتوحة 
درعاً تكريمية لهيئة األعمال الخيرية لمساهمتهم 

في إنجاح الحفل.
كما نظم فرع جامعــة القدس المفتوحة في يطا، 
حفــالً لتكريــم الطلبــة المتفوقين، حضــره مدير 
الفــرع د. محمــد الحــروب، وأعضاء مــن الهيئتين 
اإلدارية واألكاديمية، ورئيس مجلس الطلبة عالء 
مخامرة، ومنسق الشبيبة ثائر الهريني، والمتفوقين 

وذووهم، وحشد من الطلبة.
ونقل د. الحــروب للحضور تحيات رئيس الجامعة، 
مباركاً للمتفوقين وذويهم هذه المحطة المتميزة 

في حياتهم األكاديمية، 
كما نظم فــرع جامعة القدس المفتوحة في دورا، 
حفــالً لتكريــم الطلبــة المتفوقين، حضــره مدير 
الفــرع د. ماجــد ملحم، وأعضــاء الهيئتين اإلدارية 
واألكاديمية، ومجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة 
الطالبية، والمتفوقون وذووهم، وحشد من الطلبة 

والمجتمع المحلي.
وتحــدث د. ملحم مهنئاً الطلبة المتفوقين وذويهم 
على تفوقهم في دراستهم الجامعية، ومباركاً لهم 
إصرارهــم وإرادتهــم العالية فــي تحقيق التفوق 

والوصول إلى القمة عن طريق العلم.
وألقت كلمة الخريجين الطالبة رغد فقوســة، التي 
أشــارت فــي كلمتها إلــى عظيم شــكرها لذويها، 

ولعظمة هذا الصرح العلمي.

«تربية قلقيلية» تعقد
 يوم التكنولوجيا الثالث

قلقيلية- الحياة الجديدة- 
تمــرات  للمؤ ال  ســتكما ا
العلمية واأليام الدراســية 
لالرتقــاء بواقــع العمليــة 
التعليمية– التعلمية، وتحت 
رعايــة محافــظ قلقيليــة 
اللواء رافع رواجبة، نظمت 
مديريــة التربية والتعليم 
يوم التكنولوجيا الثالث في 
جينصافوط  بنات  مدرسة 
ر  بحضــو  ، يــة نو لثا ا
األمنية  االجهــزة  ممثلــي 
الرســمية،  والمؤسســات 
واالتحــاد العــام للعلمين، 
وعدد من مديري ومديرات 
المدارس ومعلمي ومعلمات 
طلبــة  و جيــا  لو لتكنو ا
أولياء  ومجلــس  مبدعين، 
المحلي  والمجتمع  األمــور 

في بلدة جينصافوط.
واشــار خضــر عــودة الى 

ان المديريــة تنظــم يوم 
الثالث  للعــام  التكنولوجيا 
والــذي  التوالــي،  علــى 
المدارس  نتاجــات  يضــم 
إضافة  التكنولوجيــا  فــي 
الى األنشــطة فــي مجال 
المهنــي والتقني، ويهدف 
االبداعــات  تحفيــز  الــى 
فــي المجــال التكنولوجي 
والتقني والمهني، وشــكر 
عودة جهــود كافة الجهات 
التي أشــرفت على تنظيم 
وتنفيذ يــوم التكنولوجيا، 
وخاصــة قســم االشــراف 
مبحــث  ولجنــة  التربــوي 
التكنولوجيا، وإدارة مدرسة 
بنات جينصافوط الثانوية 

والمجتمع المحلي فيها.
وأوضحت امل أبو حجلة ان 
التكنولوجيا  يــوم  تنظيم 
نشــطة  أ ضمــن  تــي  يأ

التربوي  االشــراف  قســم 
للنهــوض بواقــع العملية 
التعليمية التعلمية، مثمنة 
التكنولوجيا  مشرف  جهود 
منــذر شــواهنة، ومعلمي 
لتكنولوجيــا  ا ومعلمــات 
فــي خلــق حــراك تربوي 
نشــط تجاه تعزيز منهاج 
خــالل  مــن  التكنولوجيــا 
األنشطة اإلبداعية، ودعم 
التقني  التعليــم  وتعزيــز 

والمهني.
وتم خــالل فعاليــات يوم 
التكنولوجيا عرض مشاريع 
وانشطة للطلبة والمدارس 
في المجــال التكنولوجي، 
كمــا تــم تكريــم فريــق 
يــق  فر و جيــا  لو لتكنو ا
التطويــر المدرســي فــي 
جينصافوط  بنات  مدرسة 

الثانوية.

الرئيس يهنئ نظيره
 الكزخي بعيد وحدة الشعب

رام اهللا- وفــا- هنــأ الرئيس محمــود عباس 
رئيس جمهورية كازخســتان قاســم جومرت 

توكاييف بعيد وحدة الشعب الكزخي.
وتقدم الرئيس من نظيره الكزخي وحكومة 
وشعب كازخستان بأحر التهاني بهذه المناسبة، 
معربا عن تمنياته بأن تعود بمزيد من التقدم 

واالزدهار.
لمواقــف  الكبيــر  تقديــره  عــن  وأعــرب 

لنضــال  الداعمــة  األخويــة  كازخســتان 
شــعبنا من أجــل إنهــاء االحتــالل وإقامة 
دولتنــا المســتقلة وعاصمتهــا القــدس، 
قائــال: «نعتز بعالقات األخــوة والتضامن 
التــي تجمع شــعبينا والتي ســتظل محل 
اهتمامنا وسعينا الدائم لتوطيدها وتعزيز 
ســبل التعاون المشترك بيننا لما فيه خير 

ومصلحة بلدينا وشعبينا».

دبلوماسيون جدد يلتحقون
 ببعثة فلسطين لدى األمم المتحدة

نيويــورك- وفــا- انضمت 
إلــى بعثة فلســطين لدى 
مجموعة  المتحــدة  األمــم 
من الدبلوماسيين مهمتهم 
تقديم المساعدة واإلسناد 
لدولــة فلســطين، رئيس 

مجموعة 77 والصين.
ثالثة  مــدار  على  وتجــري 
أيام هذا األسبوع مؤسسة 
للبحــث  المتحــدة  األمــم 
والتدريــب (يونيتــار) دورة 
تدريبية إلى الدبلوماسيين 
الجدد لتســهيل انخراطهم 
فــي عمل األمــم المتحدة، 
والمســاعدة فــي المهمات 
على  المترتبــة  المتزايــدة 
عمل مجموعة 77 والصين.  
األمم  التدريب  وسيشــمل 
المتحدة بكافــة مكوناتها، 
العامــة  الجمعيــة  خاصــة 
ومجلــس األمن والمجلس 
االجتماعــي،  االقتصــادي 
المتعلقــة  وأجنــدة 2030 

مة  ا لمســتد ا لتنميــة  با
والصيــن،  ومجموعــة 77 
طــة  لمنو ا ت  لمهمــا ا و
أخرى  وقضايــا  بالرئاســة 
متعلقة بســكرتاريا األمم 
واللوائح  وميثاقها  المتحدة 
األمن  لمجلــس  الداخليــة 
االقتصــادي  لمجلــس  وا
لتمكيــن  عــي،  الجتما ا و
الدبلوماســيين الجــدد من 
الحصــول علــى المقومات 
أي  لعمــل  يــة  ر لضرو ا
دبلوماســي جديد ومبتدئ 
فيما يتعلق بأعمال وشؤون 

األمم المتحدة.
لــدورة  ا مســتهل  وفــي 
التدريبية التي بدأت أمس، 
ريــاض  الســفير  رحــب 
العمــل  بطاقــم  منصــور 
الجديــد، كما قدم الشــكر 
إلــى يونيتــار علــى توفير 
طاقم الكوادر للقيام بهذه 
وكان  التدريبيــة،  الــدورة 

الشكر موصوال لسكرتاريا 
الـ 77 والصين التي ساعدت 
فــي تنظيــم هــذه الدورة 
كذلك، كما أعرب عن أمله 
في نجــاح الكوادر الجديدة 
فــي المهمة الملقــاة على 

عاتقها.
وسيتم فرز الدبلوماسيين 
الجدد بين لجــان الجمعية 
العامة المختلفة ليشــكلوا 
في  العامل  للفريق  إسنادا 
هــذه اللجــان مــن ناحية، 
وليكتسبوا الخبرة ويكثفوا 
وإلمامهم بعمل  معرفتهم 
وإغنــاء  المتحــدة  األمــم 
تجربتهم في هذا المجال، 
خاصة فيما يتعلق برئاسة 
77 والصيــن مــن ناحيــة 
أخــرى، ومــا يتطلــب ذلك 
من توفر كــوادر لتمكينها 
مــن القيام بمهمــات دولة 
فلســطين في هذا الجانب 

على أكمل وجه. 

بابا الفاتيكان: البطالة مأساة دولية 
ويتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل

رام اهللا- وفــا- وصــف بابــا 
الفاتيكان فرنسيس، البطالة 
بأنها «مأســاة دولية»، داعيا 
إلى «الصالة من أجل الذين 
فقدوا عملهــم ولم يتمكنوا 
من العثور على عمل جديد».

وأكد البابا خالل خطاب له في 
ميدان القديس بطرس في 

روما، حسب ما نقلت «روسيا 
اليوم» أهمية العمل بالنسبة 
لإلنســان، وقال إنه «يتعين 
توزيــع فــرص العمــل على 

نحو عادل».
لكنيســة  ا بــا  با ل  قــا و
توفيــر  الكاثوليكيــة: «دون 
فــرص عمــل للــكل، فلــن 

تتحقق الكرامة التي يطالب 
بها الجميع».

وتحيي الكنيسة الكاثوليكية 
القديس «يوســف  ذكــرى 
النجــار» في األول من مايو 
التاريــخ  وهــو  عــام،  كل 
الــذي يوافق اليوم العالمي 

للعمال.

أبو عيطة يبحث مع رئيس مكتب 
األمم المتحدة األوضاع في غزة

غزة- وفا- بحث نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح 
فايز أبو عيطــة، أمس، مع رئيس مكتب األمم المتحدة في 
قطاع غزة، قرنوت ســاورت، وعدد من مستشــاري المبعوث 
الخــاص لألميــن العام، األوضــاع في قطاع غــزة في ضوء 

استمرار الحصار اإلسرائيلي.
وأطلــع أبــو عيطة الوفــد األممي على خطورة مــا تقوم به 
إدارة ترامب، وحكومة االحتالل اإلسرائيلي برئاسة بنيامين 
نتنياهــو، من إجــراءات عملية لتنفيذ ما يســمى بـ»صفقة 
القرن»، وتداعيات ذلك وانعكاســاته على األمن واالستقرار 

في المنطقة.
وأكد أبو عيطة تمســك الرئيس محمود عباس والقيادة 
بحل الدولتين، وبالثوابت الوطنية والحقوق المشروعة 

لشعبنا.
واعتبر أن «صفقة القرن» مشروع سياسي فاشل، وأن الحل 
يكمن في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، 

وأن ال دولة في غزة وال دولة بدون الضفة والقدس.
كما اعتبر أبو عيطة في إعالن نتنياهو نيته ضم أراض من 
الضفة الغربية والقرصنة على أموال المقاصة بمثابة إعالن 
حرب على شعبنا، وطالب األمم المتحدة بتوفير الدعم المالي 
والسياسي لدولة فلسطين في ظل ما تتعرض له من حصار 

سياسي واقتصادي.


